u Apoštolských prahů 2014.
Něco jako nepravidelný věstník katolíků v Plané a okolí.
Papež František a několik jeho myšlenek v tomto roce:
Budoucnost nebude lepší jen proto, že je budoucností
Svět stárne v důsledku hříchu, který jej korumpuje
Zákony k dobrému chování nestačí
Mít víru neznamená umět recitovat Krédo
Hlásat evangelium bez profitu
Slavení eucharistie je víc než pouhá hostina
Papež varuje před pokušením ochočit si víru, aby odpovídala duchu
světa
Pokora je vědomí, že být součástí církve je velká milost
Jásáme nad gólem, ale Pána oslavujeme chladně
Jednota nebude zázrak na konci, vzniká cestou
Křesťanská svoboda je poddajností Božímu slovu
Vlažné srdce kněze znevažuje Boží lid
Pokud kněz nemá živý vztah s Kristem, nahrazuje ho bůžkem Narcisem
Služte církvi bez světskosti
Láska je buď konkrétní anebo iluzorní a s ní i celé křesťanství
Pokud neformujeme srdce, formujeme malá monstra
Ecclesia est semper reformanda. Církev potřebuje ustavičnou reformu, protože její členové jsou
hříšníky a potřebují obrácení.
Kdo se nekaje a „tváří se, že je křesťan“, velmi poškozuje církev - všichni máme uznat, že jsme hříšní,
ale máme se vyvarovat toho, abychom se stali zkaženými.
Duch zvědavosti plodí zmatek a vzdaluje nás od Ducha moudrosti, který nás naopak zahrnuje
pokojem.

Také papež se zpovídá každé dva týdny, protože je hříšník.
Do chrámu nechodíme na obřady, nýbrž abychom velebili Boha.

Naše setkávání mimo pravidelný pořad :
Sobota 22.2. – 10 – 12 hod – Stráž – fara : Vikariátní fórum.
Pátek 28.2.
Pátek 7.3.

19 h – Literární večer u Vokatých v Tachově
16,30 h – adorace a mše sv. poté + 17,30 h – spolčo fara

Neděle 9.3. – mše svaté s udělováním svátostiny Popelce
Pátek 4.4. – 16,30 h – adorace a mše sv. poté + 17,30 h KONCERT.
Sobota 5.4. – 9 h – fara Planá – Duchovní obnova do odpoledních
hodin s příležitostí svátosti pokání(9 11h) a křížové cesty.
Pátek 11.4. – 18 h – Tirschenreuth fara – Spolek pro sv. Annu.
Sobota 12.4. – 8,30 h odjezd – Diecézní setkání mládeže
s biskupem v Plzni (zpět ca v 17 h).
Úterý 15.4. – 17 h mše sv. a poté v 18 h – KONCERT ZUŠ – Svatý týden.
Bohoslužby Svatého týdne : 17.4. – 17 h
18.4.

Zelený čtvrtek

17 h – Velký Pátek

19.4. – Bílá sobota – od 7 h střídavě stráž u hrobu Ježíšova a 19 h
– Vigilie Vzkříšení s udílením svátosti křtu a biřmování.
Neděle 20.4. – Hoží hod velikonoční – mše sv. v nedělním pořádku.
Pondělí 21.4. – Velikonoce – 11 h – Broumov – svozy z farností.
Sobota 26.4. – 17 h – Svatá Anna – českoněmecká mše sv.
Pátek 2.5. – 16,30 h – májová pobožnost a mše sv. poté + spolčo na faře.
Sobota 17.5. – 10 h – Svatá Anna – den otevřených dveří
s výkladem, v 17 h – českoněmecká mše svatá a varhanní koncert
opravených varhan poté (prof. Chaloupková).
Pátek 23.5. – 18,00

24,00 hod – NOC KOSTELŮ v Plané.

Kontakt : sasajara@seznam.cz tel. 607202127.

Masové demonstrace na obranu rodiny
Paříž. Desetitisíce Francouzů
demonstrovaly proti vládní politice
tzv. “manželství pro všechny”.
Paříží prošlo podle organizátorů půl
milionu manifestantů, zatímco
podle policie jich bylo pouhých 80
tisíc. V lyonském průvodu
defilovalo 20 až 40 tisíc lidí, včetně
místního arcibiskupa, kard.
Philippa Barbarina. Hlavním
důvodem pokojných pochodů byla
nastupující genderová diktatura,
potvrzuje jeden z organizátorů a
člen asociace Manif pour tous:
„To je skandál, ke kterému došlo
konkrétně minulý týden. Vláda
donutila všechny státní školy, aby
pod záminkou rovnosti, svobody a bratrství začaly experimentovat se sexuální identitou dětí a
mladých lidí. Podle státu si teď má každé dítě myslet, že muž a žena jsou zaměnitelní. Vyzýváme
vládu, aby s tím okamžitě skončila. Je to pokus o změnu kultury a civilizace, aniž by si to rodiče
vůbec přáli.“ Říká Tugdual Derville. Hollandova vláda demonstranty viní z agresivity a
neschopnosti vést dialog. Podle organizátorů je to právě opačně. „Už tu písničku známe. Pokaždé,
když vyjdeme do ulic, nám předhazují tato obvinění. Manifestace už probíhají rok a byly vždy
pokojné. Jsou to největší demonstrace ve Francii za posledních dvacet let a patří k těm
nejklidnějším, jaké jsme v poslední době zažili. Co mne osobně těší, je skutečnost, že se přidává
stále více lidí. Mezi nimi hodně mladých, kteří se nebojí zastrašování, které proti nám bohužel
vyvíjejí.“

Paříž. Paříž, Lyon, Brusel, Bukurešť, Madrid, Varšava a Řím. V těchto evropských městech
organizuje v neděli asociace Manif Pour Tous manifestace na obranu rodiny. Cílem je
zabránit Evropskému parlamentu, aby schválil zprávu rakouské europoslankyně Ulrike
Lunacekové ("O plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a
genderové identity"), která navrhuje stejné zacházení založené na sexuální orientaci a
genderové identitě. „Jsme v antropologickém stavu nouze. Manželství mezi mužem a ženou
je občanská hodnota, nehledě na kulturu nebo náboženské vyznání“, vysvětluje pro naše
mikrofony Jean-Pierre Delaume-Myard, tiskový mluvčí francouzské Manif a homosexuál:
„Obhajoba rodiny před útoky není pouze francouzská záležitost. Je to všeobecná otázka na
evropské a světové úrovni. Mám přátele – homosexuály – kteří ve Spojených státech bojují za
obranu rodiny a proti adopcím dětí gayovskými páry a, jak jsme viděli ve státě Utah, nebo nedávno
v Austrálii, mohou uspět. Zákony lze změnit. Když byl ve Francii předložen návrh zákona na homo
sňatky, velká část homosexuálů tím byla překvapena. Většina z nich něco takového vůbec
nechtěla. Ve Francii už léta existuje deklarované partnerství, které využila jen 4 procenta
homosexuálů. Tedy – homosexuálové nikdy nežádali manželství, a tím méně děti.“
Právě děti jsou totiž první obětí genderové ideologie, upozorňuje člen asociace francouzských
homosexuálů Homovox. „Touha po dítěti, kterou homosexuál cítí, nemůže ospravedlnit žádné
řešení, které by zahladilo tento nedostatek. Každé dítě má právo na jednoho otce a jednu matku.
Ještě horší je asistovaná reprodukce a náhradní mateřství, které vyvolává ekonomickou
diskriminaci. Nelze považovat ženu za zboží. Ve Francii se dnes dítě dá koupit za 80 až 100 tisíc
euro. Indické ženy tyto děti rodí a pokud se vzepřou, vlastní rodina je týrá. Jeden porod totiž zajistí
roční chod domácnosti. Vzniká tu skutečný byznys – stejně jako ve Spojených státech, kde si páry
za pár tisíc euro vybírají děti v katalogu – podle barvy očí, pohlaví a kvocientu inteligence.
Nesmíme zapomínat, že ani žena ani dítě nejsou zboží.“ Říká francouzský aktivista.

Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu.
Když Bůh po člověku chce nějaký úkol, když ho chce mít na nějakém určitém místě,
tak mu k tomu dá.

Papež František se setkal s českými biskupy - 14. 2. 2014
Dopoledne (14. února 2014) přijal papež František patnáct českých a moravských biskupů na
soukromé audienci. Během uzavřeného setkání, které trvalo zhruba hodinu a půl, předal také
svůj projev, v němž dává české církvi některá doporučení. Ta se týkají pastorace, dialogu s
nevěřícími, poslání biskupa nebo ekonomickým záležitostem.
„Zatímco po dlouhý čas církev ve vaší zemi utlačovaly režimy, založené na ideologiích
popírajících lidskou důstojnost a svobodu, dnes se musíte vypořádávat s jinými nástrahami,
kupříkladu se sekularismem a relativismem,“ uvedl papež s tím, že je potřebný konstruktivní
dialog se všemi lidmi, i s těmi, kdo jsou vzdálení jakémukoliv náboženskému cítění. „Kéž
jsou vždy křesťanská společenství místem přijetí, otevřené a klidné konfrontace, kéž jsou
tvůrci smíření a pokoje, podnětem pro celou společnost, aby se zaměřila na obecné dobro a
pozornost vůči nejpotřebnějším, kéž přispívají ke kultuře setkávání,“ dodal.
František také vyzval k podpoře rodin: „Rodina je nosný prvek společenského života a pouze
pracujeme-li k užitku rodiny, můžeme obnovit pletivo církevního společenství a samotné
občanské společnosti.“
Před biskupy dále vyzdvihl potřebu kvalifikované přítomnosti církve ve školství a kultuře.
Biskupové dále mají být podle papeže „s bdělostí i odvahou“ otevření vůči Božím podnětům,
který uschopňuje věřící laiky, aby se ujali úloh potřebných k obnově a růstu církve.
„Každý ve své vlastní roli je povolán k velkorysému přínosu, aby radostná zvěst zazněla v
každém prostředí, včetně toho nejvíce nepřátelského či vzdáleného církvi, aby hlásání
dospělo na periferie, k různým kategoriím osob, zejména nejslabším a ochuzeným o
naději,“ píše František.
Papež se věnoval také ekonomickým záležitostem české církve: „Na poli ekonomiky je nutné
vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní prostředky a
svobodu k pastorační činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální prostředky jsou určeny
výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, aby církevní majetek byl
spravován uvážlivě a transparentně, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních
laiků.“
V závěru papež poprosil biskupy o modlitbu a udělil požehnání českým a moravským
věřícím.
Umíme ji ?:
Zdrávas Královno, matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá,
ó přívětivá,
ó přesladká, Panno Maria!

